
 
Vi tilbyr kurs i

Prosjektledelse

1. samling: 10. – 12. februar 2015 
2. samling: 14. – 16. april 2015 
3. samling: 19. – 21. mai 2015

15 studiepoeng

Vil du vite mer?
Nærmere opplysninger om den praktiske 
gjennomføring av kurset fås ved: 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Senter for etter- og videreutdanning
ved Per Braarød Østby
telefon 67 23 03 00
e-post sevu@nmbu.no
www.nmbu.no/sevu 

Faglig spørsmål rettes til: 
Prosjektforum AS
ved Arnstein Moe
telefon  975 43 235
e-post arnstein@prosjektforum.no
www.prosjektforum.no

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Institutt for matematiske realfag og teknologi 
Senter for etter- og videreutdanning
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1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet 
for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU). Visjonen for univer-
sitetet er “Kunnskap for livet”. Med mer enn 1600 ansatte og 
5000 studenter har NMBU ressurser til å skape faglig synergi, 
utvikle nye tilbud og satsingsområder innen fakultetenes 
fagområder. Sektorens største byggeprosjekt skal gjennom-
føres på Campus Ås frem mot 2019, da universitetet vil bli 
samlokalisert på Ås. 

Senter for etter- og videreutdanning koordinerer etter- og vi-
dereutdanningen NMBU. Vi tilbyr både poenggivende kurs og 
korte, handlingsrettede kurs og bedriftsintern opplæring. Til-
budene er faglig, praktisk og pedagogisk tilpasset folk i jobb. 

Velkommen til NMBU



Prosjektledelse 
Videreutdanningskurs (15 studiepoeng)

Kravene til endring og til målrettet arbeid er store, enten vi 
arbeider i næringsliv, forvaltning eller forskning. Prosjekt-
arbeidsformen er en hensiktsmessig måte å arbeide på når vi står 
overfor nye og ukjente oppgaver som er underlagt strenge krav 
til måloppnåelse, ressursforbruk og tidsfrister. Denne arbeids-
formen blir stadig hyppigere brukt, og dyktige prosjektledere 
som kombinerer faglig dybde med godt lederskap er etterspurt 
arbeidskraft.

Målgruppe
Målgruppen for kurset er ansatte innen næringsliv, 
offentlig  forvaltning og forskning som arbeider eller skal 
arbeide i prosjekter. Kurset er spesielt rettet mot prosjektledere, 
men også prosjektmedarbeidere, deltakere i styringsgrupper og 
linjeledere i prosjektorienterte organisasjoner vil ha stort utbytte 
av opplæringen. En god del av tiden, spesielt på første samling, 
nyttes til trening i eget prosjekt.
For å få fullt utbytte bør deltakerne bringe med seg et eget 
prosjekt eller en aktuell utviklingsoppgave. Dersom dette ikke 
er mulig vil vi finne en egnet samarbeidspartner blant de øvrige 
deltakerne.

Formål
Etter kurset skal deltakerne:
• ha fått teoretisk kunnskap som tydeliggjør virksomhetskrav til 

prosjektledelse: Utvelgelse, planlegging, organisering, styring 
og lederskap i prosjekter

• ha fått opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og prosjekt-
ledelse, der det blir lagt vekt på 

 - prosjekt i tidlig fase - valg av konsept
 - integrasjon og forankring av prosjektene i resten av 
  organisasjonen
 - betydningen av å håndtere så vel strukturelle som kulturelle  

 sider ved prosjektene
• ha ervervet evne til å anvende hensiktsmessige arbeidsverktøy 

og arbeidsmetoder for å kunne lede prosjekter
• være i stand til å etablere, utvikle og lede tverrfaglige grupper 

til å bli velfungerende team.

Kurset gis av
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved 
Institutt for matematiske realfag og teknologi i samarbeid med 
Prosjektforum AS.  Lærere på kurset vil være Arnstein Moe og 
Arild Stavne fra Prosjektforum, og Tor Kristian Stevik fra 
Institutt for matematiske realfag og teknologi.

Innhold og undervisningsopplegg
Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid med 
eget prosjekt, samt samarbeid i grupper og i plenum. Det blir gitt 
veiledning på arbeid med eget prosjekt.  
I perioden mellom samlingene vil deltakerne arbeide med 
oppgaver omkring eget prosjekt.

Eksamen 
Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. 
Eksamen sluttføres ca en måned etter at kurset er avsluttet, og 
gjennomføres i form av hjemmeoppgaver knyttet til sentral teori 
i kurset og erfaringer fra eget prosjekt. Bestått eksamen gir 15 
studiepoeng fra universitetet. For å kunne gå opp til eksamen 
kreves det at obligatoriske innleveringsoppgaver gjennom kurs-
perioden er godkjent. 
  

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studie-
kompetanse. Det kreves minst 80% frammøte på kurset.

Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak 
på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader 
fortløpende. Søknadsskjema finner du på www.nmbu.no/sevu 
eller du kan kontakte SEVU på tlf 67 23 03 00.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få 
utstedt et kursbevis.

Tid og sted
1. samling:  10. – 12. februar 2015
2. samling:  14. – 16. april 2015
3. samling:  19. – 21. mai 2015
Innlevering av eksamensoppgave: 21. juni 2015

Kurset vil bli arrangert på Thon Hotel Ski, i Akershus. Thon 
Hotel Ski ligger sentralt til i Ski, med kort avstand til tog og buss. 

Opphold
Det kan reserveres rom på kurshotellet gjennom SEVU innen 
påmeldingsfristen.
• Pris for enkeltrom m/helpensjon ca kr 1 595,-
• Deltakere som ikke bor på kurshotellet betaler en obligatorisk 

avgift pr dag på ca kr 575,-.  
 Dagavgiften inkluderer lunsj og kaffepauser.
(Det tas forbehold om pris- og avgiftsendringer.)

Kursavgift
Kr 19 800,- som inkluderer undervisning, kursmateriell, to lære-
bøker og eksamen. I tillegg kommer utgifter til reise og opphold 
på kurshotell som må dekkes av kursdeltaker. 

Forkortet kurs
Deltakere som tidligere har gjennomført kurset ” Trinn 1 - 
Praktisk prosjektledelse” i regi av Prosjektforum AS, kan få 
godskrevet dette. I så tilfelle får man fritak for første kurs-
samling, og starter kurset med samling 2. Alle kursets 
obligatoriske innleveringsoppgaver må allikevel være godkjente 
før man kan gå opp til eksamen. 
Kursavgiften for forkortet kurs er kr 14 500,- som inkluderer 
undervisning, kursmateriell, to lærebøker og eksamen. Ved 
stor påmelding vil deltakere som melder seg på hele kurset bli 
prioritert.

Påmelding
Påmelding via våre nettsider, www.nmbu.no/sevu. Derfra 
klikker du deg fram til kurssiden.

Påmeldingsfrist 6. januar 2015

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristens 
utløp belastes med en avgift på kr 5 000,-. Ved avmelding senere 
enn 10 virkedager før kursstart, eller ved manglende fremmøte 
belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok 
påmeldte til at kurset kan gjennomføres. 


